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Een schadevergoeding zonder vrijstelling
Home Assist: altijd hulp in geval van nood, 24u/24
Tot 2500 euro3 voor schroeischade
Juwelen, elektrische en elektronische apparaten optimaal vergoed
Aanzienlijk hogere vergoedingen in geval van diefstal, ook op het studentenkot van uw kind

U wilt zorgeloos van uw huis genieten? Dan is Pack Home & Assist+ de ideale aanvulling op
uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance. Het pack herneemt de eigenschappen
van Top Woning en vult ze aan met bijkomende troeven die u de meest complete dekking
garanderen: een bijzonder voordelige toepassing van de vrijstelling, ruimere vergoedingen,
extra waarborgen en een bijstand, zelfs buiten schadegeval!

De troeven van Pack Home & Assist+
Een schadevergoeding
zonder vrijstelling

Pack Home & Assist+ vergoedt u zodra de door u geleden schade meer dan 1050 euro1 bedraagt, zonder
vrijstelling! Bedraagt de schade minder? Dan wordt de contractuele vrijstelling van 245 euro2 toegepast.
De contractuele vrijstelling is ook steeds van toepassing voor elektrische risico’s.

Een dienstverlening met
zelfs een bijstand buiten
schadegeval 24u/24:
Home Assist

Uw elektrische garagepoort blokkeert? Uw verwarmingsketel wil niet meer aanslaan?
Met Home Assist kunt u 24 uur op 24 rekenen op hulp in geval van nood, zelfs als er geen schadegeval
was! Wij sturen een technicus ter plaatse wanneer een toevallige gebeurtenis het normale gebruik van
het gebouw verhindert. Wij nemen de verplaatsingkosten en de eerste 2 werkuren ten laste, met een
maximum van 200 EUR. Zonder vrijstelling en tot 3 keer per jaar!

Een dekking voor
schroeischade

Tijdens het strijken kijkt u naar uw favoriete tv-serie. Helaas valt uw hete strijkijzer in de lederen zetel …
Met Pack Home & Assist+ geniet u een vergoeding voor schroeischade tot 2500 euro3.

Uw juwelen, elektrische en De waarde van elektrische en elektronische apparaten vermindert snel. Toch vergoedt het Pack Home & Aselektronische apparaten sist+ u op basis van de aankoopwaarde. Tot 3 jaar na aankoop voor informatica- en multimediamateriaal en
zelfs tot 7 jaar na aankoop voor andere apparaten! Zo kunt u zonder zorgen een nieuw toestel kopen.
optimaal vergoed
En uw juwelen worden vergoed tegen nieuwwaarde. Want wat u kostbaar is, verdient de beste bescherming.

Afgerond geïndexeerd bedragen (1046,41 EUR - ABEX 744 juli 2015)
Afgerond geïndexeerd bedragen (244,42 EUR - index der consumptieprijzen juli 2015)
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Een belangrijke financiële
ondersteuning bij
medische of begrafeniskosten

Na een gedekt schadegeval of een intoxicatie door CO springen wij bij in de medische kosten (hospitalisatie, consultaties, geneesmiddelen en paramedische prestaties). De gebeurtenis kent een dramatische
afloop? Ook begrafeniskosten worden gedekt. Dit alles tot 24.200 EUR4 per schadegeval en tot 5.300
EUR5 per slachtoffer.

Aanzienlijk hogere vergoedingen in geval van
diefstal

Een diefstal? Als u de waarborg Diefstal binnen uw brandverzekering Top Woning onderschreven hebt,
bent u optimaal gewapend om de financiële gevolgen het hoofd te bieden. De maximale vergoedingsbedragen werden in veel gevallen verdubbeld ten opzichte van uw basisverzekering. Zowel de limieten per
voorwerp, voor uw juwelen en voor de inhoud tijdelijk verplaatst in niet-aanpalende bijgebouwen als de
vergoedingen voor diefstal met geweld (thuis of waar ook ter wereld) ... werden vertweevoudigd!
De dekking wordt trouwens uitgebreid met het studentenkot van uw kinderen.

Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?
∫ Een schadegeval Natuurrampen gedekt door de waarborg ‘Natuurrampen - Tariferingsbureau’
∫ De algemene uitsluitingen voorzien in Top Woning zoals:
- Een schadegeval dat opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorvoertuigen.
∫ De waarborg Home Assist : herstelling van meters van nutsleidingen en onderhoudswerken;
De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen op
www.aginsurance.be en ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

En bovendien ... een uitstekende verhouding tussen prijs, kwaliteit en dienstverlening
U vreest dat aan al dit moois een stevig prijskaartje hangt? Dan kunnen we u geruststellen. U kunt uw woning deze optimale bescherming
bieden voor een bijpremie van slechts 15 % van uw premie Gebouw en Inhoud Top Woning (25 % indien enkel de inhoud van uw woning
verzekerd is).
Pack Home & Assist+ is een aanvulling op de brandverzekering Top Woning. Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend
verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich
ertegen verzet.
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Afgerond geïndexeerd bedragen (24.166,02 EUR - ABEX 744 juli 2015)
Afgerond geïndexeerd bedragen (5.258,35 EUR - ABEX 744 juli 2015)

Uw makelaar

Home Assist

Bijstand 24u/24, slechts één telefoontje verwijderd!
Een probleem in uw woning vraagt om dringende
maatregelen? U kunt rekenen op Home Assist!
Vorm het telefoonnummer hieronder en wij sturen
een vakman ter plaatse.

Dit publicitair document bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. De juiste omvang van de waarborgen
leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Deze informatie, een
premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij
uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance (E. Jacqmainlaan 53,
1000 Brussel, tel. : 02 664 02.00, mail: customercomplaints@aginsurance.be). Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt,
kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71 – Fax: 02
547 59 75 - www.ombudsman.as).
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